
 

TELEFON – ÚSTŘEDNA 22497 1111 IČO 00023833 BANKOVNÍ SPOJENÍ 

TELEFON – KANCELÁŘ ŘEDITELE 22497 2712  ČNB - Na příkopě 28, Praha 1 

E-MAIL uzis@uzis.cz  účet č. 2928101/0710 

  

 

 

Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“) jako povinný subjekt 

ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) posoudil Vaši žádost ze dne 

2. 8. 2021, zaevidovanou pod čj. UZIS/036728/2021 o poskytnutí informací týkajících se následujících 

informací: 

 

„… 1) V rámci souboru provedených PCR testů na COVID-19 za červenec 2021 žádám o poskytnutí 

informace: 

a) kolik bylo provedeno PCR testů u osob celkem a kolik z toho bylo pozitivních výsledků? 

b) kolik bylo provedeno PCR testů u osob, které podstoupily aplikaci tzv. vakcíny proti covid-19 u nichž byl 

proces tzv. vakcinace ukončen (tj. u dvoudávkových vakcín až po aplikaci druhé dávky) a kolik z toho bylo 

pozitivních výsledků? 

c) kolik bylo provedeno PCR testů u osob, které nepodstoupily aplikaci tzv. vakcíny proti covid-19 a kolik z 

toho bylo pozitivních výsledků? 

  

2) Jsou informace k získání přesných odpovědí(!) na ad 1a až 1c, veřejně přístupné na webové doméně 

https://koronavirus.mzcr.cz/, případně na propojené webové doméně poskytující data ke covid19 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz? Pokud ano, žádám o uvedení odkazu. 

  

3a) Jaký počet Cycle threshold (Ct) se používá u PCR testů v České republice? 

  b) Na základě čeho a rozhodnutí koho byl stanoven tento počet? 

  c) Má testovaná osoba nárok požadovat po laboratoři uvedení Ct v protocolu o výsledku testu? 

 …“ 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  

Praha 2, Palackého nám. 4  

(128 01 Praha 2, P.O.BOX 60) 

 

 

 

 

E-mailem:   

Doporučenou poštou 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA DNE 

2. 8. 2021 UZIS/037136/2021-1  19. 8. 2021 

   

 



 

 

 
Stránka 2 

 

  

 

K Vašemu ÚZIS ČR poskytuje následující vyjádření.  

 

K dotazům ad 1a), 1b), 1c) Vám ÚZIS ČR v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm.  d) zákona o 

svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 73 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) poskytuje strukturu požadovaných dat.  

 

ÚZIS ČR je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR („MZ 

ČR“). MZ ČR je ústředním orgánem státní správy pro rezort zdravotnictví a v souladu s  výkonem státní 

správy a plnění úkolů v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve smyslu zákona č.  258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

spolu s Krajskými hygienickými stanicemi (dále jen „KHS“) vytvořilo program k zajištění povinného 

hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v České republice Informační systém infekčních 

nemocí (dále jen “ISIN“).  

 

Vakcinační modul OČKO byl navržen jako rozšíření modulu ISIN a centrálního úložiště dat. Modul byl 

vytvořen zejména pro zpřístupnění výsledků očkování praktickým lékařům, hygienickým stanicím a pro 

statistické zpracování dat pak Ministerstvu zdravotnictví. Systém je provozován na základě 

legislativního zmocnění dle zákona č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. f) zákona o zdravotních službách platí, že součástí Národního 

zdravotnického informačního systému jsou data přebíraná z informačních systémů infekčních nemocí 

vedených podle zákona o ochraně veřejného zdraví . S ohledem na výše uvedené Vám v příloze tohoto 

podání poskytujeme strukturu požadovaných dat.  

 

V části žádosti o poskytnutí konkrétních informací byla Vaše žádost částečně odmítnuta rozhodnutím č. j. 

UZIS/037136/2021-2 ze dne 19. 8. 2021. 

 

K dotazu ad 2) Vám sdělujeme, že informace k získání přesných odpovědí na ad 1a) až 1c) nejsou veřejně 

přístupné.  

 

K dotazům ad 3a), 3b), 3c Vám sdělujeme, že požadované informace jsou v gesci Státního zdravotního 

Ústavu. ÚZIS ČR je nemá k dispozici.  

 

 

Doprovodná informace: 

 

Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že na základě § 73 odst. 8 zákona o zdravotních službách lze 

pro statistické a vědecké účely požádat ÚZIS ČR o poskytnutí údajů z národních zdravotních registrů v podobě, 



 

 

 
Stránka 3 

 

  

ze které nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu. ÚZIS ČR je oprávněn žádat za poskytnutí 

těchto údajů úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisů, kopií, s opatřením 

technických nosičů dat a s odesláním údajů oprávněnému subjektu uvedenému v § 73 odst. 2 téhož zákona. 

ÚZIS ČR si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání údajů. Žádost se podává na formuláři, 

který je k dispozici na stránce https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--zadosti-o-data-analyzy. Tato 

žádost je schvalována vedením ÚZIS ČR. 

 

 

S pozdravem 

 

 

          

    ÚZIS ČR 

 

 

 

Příloha: Struktura ISIN 

 

 

 

Poučení o opravném prostředku: 

 

Proti tomuto sdělení lze podat stížnost podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím ve 

lhůtě 30 dnů od doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává na ÚZIS ČR a rozhoduje o ní Ministerstvo 

zdravotnictví. Lhůta pro podání stížnosti počíná běžet dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení. 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--zadosti-o-data-analyzy


Struktura údajů v ISIN 

Modul ISIN Případ 

(Covid19) 

Osobní údaje 

- Identita osoby (včetně RČ, datum narození, pohlaví) 

- Místo pobytu (přesné místo v RUIAN formátu) 

- Ztotožnění osob (AIFO, místo trvalého bydliště, občanství) 

- Pojišťovna 

- Kontaktní údaje (telefon, email) 

Údaje o případu 

- Číslo případu 

- Určení KHS, územního pracoviště 

- Označení Diagnózy 

- Datumy – první příznaky, ohlášení na KHS, vykázání 

Vazby 

- Zařazení do epidemií 

- Vazby mezi jednotlivými případy 

Obecné sledované údaje 

- Země importu, oblast pobytu v cizině, datumy návštěv v nedávné době 

- Adresa zdroje nákazy a onemocnění v ČR, IČO společnosti 

- Zaměstnání, zaměstnavatel, pobyt v kolektivu 

- Údaje o karanténě – datumy, důvod, místo pobytu 

- Údaje o izolaci – datumy a místo textem 

- Úmrtí – datum, diagnóza 

- Praktický lékař – identifikace zařízení, adresa, telefon 

Epidemiologické údaje 

- Příznaky onemocnění 

- Rizikové faktory 

- Hospitalizace kdy a kde 

- Závažnost stavu, i během pobytu v nemocnici (JIP, Kyslík, UPV) 

- Očkování (datum, název vakcíny) 

- Počty kontaktů 

- Navštívená místa v cizině, datumy návštěv v nedávné době 

Laboratorní vyšetření 

- Identifikace e-žádanky (číslo) 

- Datum odběru a výsledku 

- Identifikace laboratoře (IČO, název) 

- Identifikace žádajícího subjektu (IČO, IČZ, název) 

- Metody a materiály vyšetření 

- Výsledek vyšetření 

- Označení mutací nebo podezření na mutace 

Kontakty (vybrané trasované osoby) 

- Identifikace osoby (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, rodné číslo) 

- Ztotožnění osoby (AIFO, trvalý pobyt, občanství) 

- Místo pobytu strukturovaně v RUIAN formátu 

- Kontakt na osobu (telefon, email) 



- Zaměstnání, kolektiv 

- Příznaky osoby 

- Rizikové faktory 

- Datumy kontaktů s nakaženým 

- Údaje o karanténě (datum, místo) 

Laboratorní výsledky (viz laboratorní hlášení) 

Modul vakcinace 

(OČKO) 

V rámci modulu OČKO jsou evidovány následující údaje:  

- Jméno  

- Příjmení  

- Číslo pojištěnce 

- E-mail (nepovinné) 

- Mobilní telefon (nepovinné) 

- Pevná linka (nepovinné) 

- Zdravotní pojišťovna (zatím nepovinné) 

- Obec (zatím nepovinné pro zaslání dávkou) 

- PSČ (zatím nepovinné pro zaslání dávkou) 

- Poznámka (nepovinné) 

- Chronická onemocnění (nepovinné) 

Informace k očkování:  

Typ 

- Očkování proti COVID-19  

Číslo očkování 

Stav 

- Indikováno 

- Probíhající 

- Ukončené 

- Zrušeno 

Indikace (mohou se měnit s ohledem na indikace v Centrálním rezervačním systému 

- CRS) 

• Profesní  

- Zdravotničtí pracovníci Oddělení ARO, JIP 

- Zdravotničtí pracovníci Urgentní příjem 

- Zdravotnická záchranná služba 

- Zdravotničtí pracovníci Infekční oddělení 

- Zdravotničtí pracovníci Plicní oddělení 

- Pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická 

šetření 

- Laboratorní pracovníci zpracovávající biologické vzorky k vyšetření na 

Covid-19  

- Pracovníci a klienti v sociálních službách 

- Všeobecní praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost, zubní lékaři, 

farmaceuti 

- Pracovníci kritické infrastruktury – integrovaných záchranný systém, 

pracovníci energetiky, vláda, krizové štáby 

- Ostatní pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví 

• Lidé ve věku 80+ 

• Jiná 



Očkovací látka (číselník bude průběžně doplňován) 

- Comirnaty (BioNTech Manufacruting GmbH) 

- Comirnaty (Vaccine Moderna) 

- AstraZeneca 

Aplikační cesta  

- p.o. 

- i.m. 

- i.d. 

- s.c. 

Datum vakcinace 

Číslo dávky  

Typ výkonu  

- 1 – první aplikace očkování 

- 2 – druhá aplikace očkování 

- další následná aplikace očkování 

Šarže  

Expirace  

Místo vpichu 

- Nedominantní paže 

- Dominantní paže 

Poznámka  

Subjekt (který očkování provedl)  

IČ 

Název 

Dále se eviduje osoba, která uložila záznam o druhé dávce a její jméno je pak 

uvedeno na zasílaném certifikátu jako ten, kdo jej vystavil. 

 




